
Колекція  картин  
проєкту «СЛАВЕТНА ВОЛИНЬ» 

 

 

 

(Колекція репродукцій картин на полотні відомих українських художників  
 експонується на І поверсі Волинського ІППО) 

 



Колекція картин проєкту «Славетна Волинь»  
 

зібрана за ініціативою та фінансовим сприянням 
 народного депутата України V-VІ скликань Горбатюка А.О.,  

а також істориком-краєзнавцем Гульком Г.Я.  
На картинах зображені видатні постаті Волинського краю,  

які в різні історичні періоди зробили вагомий внесок 
 в його становлення та розвиток,  

завдяки своїй працездатності, великому терпінню і мужності, 
високій культурі та інтелекту довели,  

що народ з багатовіковою героїчною історією  
вартий великого майбутнього. На окремих творах відомих 

художників Волині також відтворені історичні події,  
які відбувалися на славетних теренах нашої рідної землі. 

  

Укладачі презентації: В. В. Камінська, методист відділу освітньої та інноваційної діяльності;  

Ю. А. Кліванська, завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти Волинського ІППО  



На картині зображений на фоні  Білостоцького монастиря 
геніальний український живописець ієромонах Йов (Іов) 

Кондзелевич, який народився у м. Жовкві на Галичині.  
У 1686 році Йов Кондзелевич став ченцем, пізніше – 
ієромонахом Білостоцького Хрестовоздвиженського 
монастиря, був викладачем в училищі Білостоцького 

монастиря, займався громадською діяльністю.                 
Творчий шлях майстра пов’язаний з Волинню.  

Тут він працював над створенням  Городищенського, 
Локачинського, Загорівського іконостасів,  

ікон: «Богородиця Замилування»,  «Різдво Богородиці», 
«Зішестя Св. Духа», «Святий Георгій», «Юрій Змієборець», 

«Нерукотворний Спас» , «Пророки»,  
«Христос-Учитель», «Хрещення в Йордані», «Спокуса 

Христа», «Розп'яття» (остання авторська робота 1737 року). 
 У 1697-1705 роках з групою майстрів працював над 
іконостасом у Скиті Манявському на Прикарпатті.  

Акти Луцької гродської книги 1710 р. та 1713 р. згадують 
його як ігумена Луцького Хрестовоздвиженського 

монастиря.  
З творчістю Йова Кондзелевича можна ознайомитись  

у музеї Волинської ікони, м. Луцьк, Національному музеї  
імені А. Шептицького у Львові. 

Картина Іванни Дацюк  
«Йов Кондзелевич»  



На картині зображений поясний портрет  
Данила Богдановича Братковського на фоні 
Хрестовоздвиженського братського храму  

в м. Луцьку, пам’ятки архітектури XVIII століття,  
де він був і похований. 

Данило Братковський – відомий український поет  
і громадський діяч. Його батько –  український 

шляхтич з с. Свищева Луцького повіту,  
був старостою Луцького братства.  

Данило Братковський,  як і вся його родина, не 
піддався спокусі покатоличення і зречення 

національної самобутності. Поет і мислитель 
зосередив свою увагу на багатстві мови, звичаях, 

культурі народу. Видатною пам’яткою 
епіграматичної поезії є його книга віршів 

 «Світ, розглянутий по частинах» (Краків, 1697р.),  
де  критикувався суспільний лад Речі Посполитої, 

проголошена прихильність автора до бідних 
 та покривджених. Данило Братковський був 
учасником селянсько-козацького повстання  

1702-1704 років очолюваного Семеном Палієм.  
15 листопада 1702 року за вироком польського 

військового суду страчений на ринковій площі  
в м. Луцьку. 

 

Картина Ксенії Дацюк 
«Данило Братковський» 



На картині зображений поясний портрет Гетьмана  
з основним атрибутом гетьманської влади – булавою, 

яку він підтримує правою рукою. Ліва його рука 
лежить на руків’ї шаблі – ще одному символі князя-

гетьмана як козака, який завжди готовий до бою 
 з ворогами. Часи гетьмана  Богдана Ружинського   

в українському народі називають золотими.  
Завдяки Гетьману наприкінці XIV століття практично 

була розгромлена татарська орда і фактично 
завойований Крим. У 1576 році козацькі війська 
 під його командуванням  здійснили наступ на 

турецькі землі, дійшли до передмість Стамбула, 
переправились  через Босфор і ввійшли на землі 
Болгарії. За досягнуті перемоги король Стефан 

Баторій дав Гетьману символ влади – булаву, корогву 
з білим орлом, як символ перемоги козацького 
війська та печатку  з гербом, на якій був лицар  
з мушкетом в козацькій шапці. Король визнав 

козацьку силу і те, що козацьке військо є міцним 
щитом для кордонів Польщі.Гетьман Богдан 

Ружинський у цьому ж 1576 році здійснив  
переможний похід до турецького форпосту Аслам-

Кермен. Загинув під час штурму фортеці. 

Картина Олени Звягінцевої  
«Гетьман Богдан Ружинський» 



На картині зображено портрет Гальшки (Єлізавети) 
Гулевичівни, яка сидить з книгою в руках  у кріслі  

в родинному будинку навпроти Хрестовоздвиженського храму 
в м. Луцьку, пам’ятки архітектури ХVІІ століття. Культурна  

і громадська діячка, одна із засновниць Київського братства 
народилася у селі Затурці Локачинського району, походить 

 з давнього шляхетського роду, який володів значними 
земельними маєтностями на Волині. Гальшка освоює основи 

православної віри, граматику рідної мови, грецьку та латинську 
мови у школі на території Луцького замку, що заснував її дід – 
єпископ Луцький. У 1594 р. Гальшка Гулевичівна одружилася  
 з Христофором Потієм, сином Володимирського єпископа.  

Овдовівши, сама виховувала доньку Катерину. У 1606 році вона 
одружується вдруге – у Києві з Стефаном Лозкою, 

представником заможного українського шляхетського роду  
і мала з ним сина Михайла. Після жахливої пожежі 1614 року на 
Подолі у Києві, Гальшка Гулевичівна, прагнучи бути корисною 

своєму народу,  передала свою садибу з землями у Києві для 
заснування нового монастиря, шпиталю і школи для дітей 

шляхти та міщан, що згодом відійшла під опіку Києвського 
братства, стала колегіумом, а пізніше і Києвською академією.  

Останні роки свого життя Гальшка Гелевичівна провела  
у Луцьку, де брала активну участь у підтримці та діяльності 

Луцького Хрестовоздвиженського братства.  
Померла у 1642 році. Похована Гальшка Гулевичівна, 

 за заповітом, у Хрестовоздвиженській церкві  м. Луцька 

Картина Ксенії Дацюк 
«Гальшка Гулевичівна» 



На картині зображена Леся Українка та її подруга 
Марія Биковська на фоні Свято-Покровського 

храму в с. Піддубці, пам’ятки архітектури XVIII ст. 
Марія Михайлівна (1871-1930 рр.),  

дочка нотаріуса Луцького окружного суду             
Михайла Биковського, приятеля Петра Косача ще  
з університету, земляка-чернігівця. Завдяки Лесі 
Українці, Марія дуже зацікавилася літературою,  

стала членом літературного гуртка «Плеяда»,  
а у 1888 році – вчителькою парафіяльної школи.  
Леся Українка описала відвідини своєї подруги в             
с. Піддубці Луцького повіту у нарисі «Школа».  

З Лесиних спостережень  вимальовується школа, 
церква, портрет священника Івана Береговича, 

який був настоятелем Свято-Покровського храму 
багато років, закінчив духовну семінарію 

 у Кременці, підтримував шкільну діяльність. 
Похований біля стін храму. Школа в с. Піддубці 
Луцького повіту в 1890-91 навчальному році була 

останньою в педагогічній кар'єрі Марії Биковської. 
Колишню парафіяльну школу було розібрано. 

Свято-Покровська церква збереглася до наших 
днів, у 2007- 2012 роках була реставрована.  

Картина Олени Звягінцевої  
«Леся Українка та її подруга  

Марія Биковська» 



На картині зображений В. К.Липинський,  
який сидить в кімнаті за письмовим столом на фоні 

родинного будинку Липинських в с. Затурці на Волині. 
Народився  В. Липинський 5 (18) квітня 1882 року в сім'ї 

старовинного польського шляхетського роду.  
Весною 1903 року В. Липинський вступив до Ягелонського 

університету у Кракові. Напередодні Першої світової війни 
брав участь в організації українського політичного центру, 

трансформованого в Союз Визволення України(1914 р.).  
На початку Першої світової війни був мобілізований  

як резервний офіцер, відбув Східнопруську кампанію.  
Через тяжкі воєнні умови та хворобу, В. Липинського 

перевели до резервних частин  спочатку в Дубно, потім  
в Острозі, Полтаві. Після Лютневої революції брав участь 

 в українізації військових частин на Полтавщині, був одним  
із засновників Української демократично-хліборобської 

партії. Після визволення України від більшовиків,  
В. Липинський зближується навесні 1918 року з Павлом 

Скоропадським, майбутнім Гетьманом Української держави. 
На початку червня 1918 року В. Липинський у Відні займає 
посаду посла Української Держави. У листопаді 1926 року  
за дорученням  Гетьмана Павла Скоропадського переїхав 
 до Берліна працювати у новоствореному Українському 

Науковому інституті.  Помер В. Липинський від серцевого 
нападу наприкінці квітня 1931 року. Похований на 

католицькому кладовищі у с. Затурці Волинської області. 

Картина Іванни Дацюк  «В’ячеслав Липинський» 



На груповій картині зображені 
 

Клячівський Дмитро,  
псевдо Клим Савур 

 
Стельмащук Юрій,  

псевдо Рудий 
 

Якимчук Микола,  
псевдо Олег 

 
Качинський Сергій,  

псевдо Остап 
 

Козяр Анатолій,  
псевдо Володимир 

 
Ананій Закоштуй,  

псевдо Василь 

Картина Олени 
Звягінцевої «Комбатанти 

Волинського краю» 



    Картина Олени Звягінцевої  
         «Комбатанти Волинського краю» 
 

 ЯКИМЧУК МИКОЛА, псевдо Олег, народився в 1914 році в с. Піддубці  Луцького р-ну,  
за іншими даними – на Черкащині. Закінчив Луцьку гімназію, пізніше Львівський політехнічний 
інститут, один з лідерів ОУН на Волині в 1938-1939 роках, пластун, активіст «Відродження», комендант 
Луцька (1941 р.). Разом з односельцем С. Качинським розробив проєкт створення УПА на Волині.  
З 1944 року – начальник організаційно-мобілізаційного відділу крайового військового штабу УПА-Північ. 
Загинув Микола Якимчук 29 липня 1947 року у с. Борохів Волинської області у бою з військами НКВС 
при спробі вийти з оточення. 
 

 КАЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ, псевдо Остап, народився у с. Піддубці Луцького р-ну,  
у сім'ї священника, за іншими даними – в с. Острожець Рівненської області. Сергій Качинський – діяч 
національно-визвольного руху (1941-1943 рр.), член ОУН з 1931 року, колишній офіцер польської армії, 
керівник «Просвіти». Очолював першу школу старшин УПА у Рівному (1942 р.), що діяла під вивіскою 
народної поліції, а після загрози з боку гестапо була передислокована в околиці Клевані, а потім на 
Костопільщину, де діяла як нелегальна школа підстаршин. Вихованці цієї школи посприяли активній 
розбудові підрозділів УПА у Волинській та Рівненській областях. Разом з Миколою Якимчуком, Сергій 
Качинський відпрацював проєкт «Негайної організації збройних відділів УПА на Волині», був 
організатором першої сотні УПА на Волині (1942 р.). У вересні 1942 року підрозділ УПА під його 
керівництвом ліквідував станицю німецької жандармерії в с. Піддубці, здійснив рейд з с. Рудка-
Козинська на містечко Колки (04.10.1942 р.), що був визнаний початком активних дій УПА. Загинув  
Сергій Качинський 10.03. 1943 року під час успішного нападу на укріплення та склади зброї німецьких 
окупантів в смт. Оржів на Рівненщині. 



    Картина Олени Звягінцевої 
         «Комбатанти Волинського краю» 
 

 КОЗЯР АНАТОЛІЙ, псевдо Володимир, народився в 1913 році в с. Піддубці  Луцького району   
у бідній селянській родині. Закінчив Луцьку гімназію,  член ОУН з 1936 року.  
В 1939 році служив у Війську Польському. Діяч національно-визвольного руху (1936-1945 рр.), пластун , 
активіст протиалкогольного товариства «Відродження», пізніше  один з лідерів ОУН на Волині, 
окружний провідник Ковельщини (1941 р.), референт СБ ОУН Волинської області (1941-1943 рр.).  
 А. Козяр був організатором військових відділів УПА на Волині (1942-1943 рр.),  членом штабу 
військової округи «Турів» (1943-1944 рр.), начальником розвідділу Західної військової округи «Завихост» 
(1944-45 рр.). З лютого по липень 1945 року – організаційний референт Західного краю «Дніпро» 
Північно-Західних Українських земель. Загинув А. Козяр 8 липня 1945 року у бою з оперативним відділом 
НКВС біля с. Садів Луцького району Волинської області. 
  
 АНАНІЙ ЗАКОШТУЙ, псевдо Василь, народився 14 жовтня 1908 року у с. Лаврів Луцького р-ну,  
керівник «Пласту» у рідному селі, був високоосвіченою людиною, закінчив Луцьку гімназію, знав п’ять 
мов. За активну участь у національно-визвольному русі на Волині неодноразово був політв’язнем 
польських в’язниць. У 1939-1940 роках А. Закоштуй був провідником  Володимирсько-Горохівської округи 
ОУН. У 1940 році його родину вивезла нова влада у Сибір. Ананію вдалося втекти під час транспортування  
на допит до Луцька. Знову з’явився у селі після початку війни. Односельці називали А. Закоштуя свідомим 
політиком та чесним українцем. Він закликав селян виборювати волю України по можливості мирним 
шляхом. У 1943-1944 роках А. Закоштуй був обласним провідником ОУН Волинської області та член 
крайового проводу  Північно-Західних Українських земель. Однозначних даних про місце загибелі немає. 



    Картина Олени Звягінцевої 
          «Комбатанти Волинського краю» 
 
 КЛЯЧКІВСЬКИЙ ДМИТРО, псевдо Клим Савур, народився 4 листопада 1911 року у м. Збараж 
Тернопільської області, провідник ОУН на Волині, головний командир УПА – Північ, генерал-хорунжий. 
Закінчив Станіславську гімназію, де став членом ОУН, навчався на юридичному факультеті Львівського 
університету. Д. Клячківський – співорганізатор проведення наради вищого військового проводу ОУН  
у с. Рудка-Козинська, де прийнято рішення про створення УПА і як перший її командир,заклав військово-
політичні, структурні, ідеологічні та інші основи Повстанської армії. Підпорядковані йому курені Юрія 
Стельмащука (Рудий), Павла Скиби (Мирон), Сергія Качинського (Остап), Василя Левицького (Мороз), 
Олексія Громадюка (Голобенка) провели тисячі бойових і політико-пропагандистських акцій проти 
загарбників (1942 – 1945 рр.). 
 Загинув Д. Клячківський 12 лютого 1945 року у бою на Оржівських хуторах (Рівненська обл.)  
з 233-м особливим батальйоном НКВС. 
 

 СТЕЛЬМАЩУК ЮРІЙ, псевдо Рудий, народився у с. Коршів Луцького району, діяч національно-
визвольної боротьби на Волині (1939-1945 рр.), закінчив Луцьку гімназію (1939 р.), пройшов військовий 
вишкіл у школі ОУН у с. Турковичі Грубешівського повіту (Польща, 1940-1941 рр.), працював у 
Ковельському окружному проводі ОУН, організатор військових підрозділів УПА на теренах Володимир-
Волинського, Ковельського та Цуманського лісних масивів, командир військової округи «Турів» (серпень 
1943 р.), яка в постійних боях з гітлерівцями опанувала всім Поліссям і Волинню, за винятком великих міст, 
залізничних та шосейних шляхів. Організовував опір загонам радянських партизан Федорова та 
Медвєдєва, а також відділам Армії Крайової. 25 січня 1945 року важко поранений Ю. Стельмащук 
потрапив у полон до військ НКВС, страчений 5 жовтня. Батьки його вивезені були до Сибіру,  
сестра Ольга, член ОУН живцем спалена чекістами в с. Вишків Луцького району. 



На груповій картині на фоні поля бою зображені 
 

БЄЛИХ (БЕЛАХ) ЙОСИП НАЗАРОВИЧ 

 (1892-1959 рр.) 
 

ПЕТРУК ВАСИЛЬ ДЕМИДОВИЧ 

 (1922-1982 рр.) 
 

КИРИЧУК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ  

(1924-1944 рр.) 
 

КОЛОМЕЙЦЕВ АНАТОЛІЙ ПИЛИПОВИЧ 

 (1915-2006 рр.) 
 

МАРАЧЕВИЧ МИКОЛА ДІОНІСІЙОВИЧ 

 (1905-1982 рр.) 
 

СОКОЛ ІВАН ГРИГОРОВИЧ  

(1925-1974 рр.) 

Картина Олени Звягінцевої  
«Герої Радянського Союзу, 

уродженці Волині» 



    Картина Олени Звягінцевої  
         «Герої Радянського Союзу, уродженці Волині» 
 
 БЄЛИХ ЙОСИП НАЗАРОВИЧ  народився 10 жовтня 1892 року в с. Комарів (Турійського р-ну)  
в селянській родині. Під час призову писарем до царської армії, його прізвище  було змінено з Бєлах на 
Бєлих. За відвагу на полях боїв Першої Світової війни був удостоєний унтер-офіцерського звання і 
Георгієвського хреста. На фронтах Другої світової війни з 22 червня 1941 року. Наприкінці січня 1944 року 
брав участь у боях за міста Ківерці та Луцьк, у бойових діях на Бродівському, Рава-Руському напрямах, на 
території Польщі. Війська полковника Й. Бєлиха першими 22 квітня 1945 року вийшли до річки Ельба в 
районі м. Риза, де Й. Бєлих був двічі поранений, але продовжував керувати діями передових сил ще добу  
до підходу штабу дивізії.  
 27 червня 1945 року  Йосипу Бєлиху було присвоєне звання Героя Радянського Союзу  
за вміле керівництво частинами дивізії у боях та особисту мужність. 
 
 ПЕТРУК ВАСИЛЬ ДЕМИДОВИЧ  народився 27 жовтня 1922 року в с. Секунь Старовижівського 
району  у селянській сім’ї. Закінчив курси трактористів у с. Бужани, добровольцем пішов на військову 
службу у 1942 році, закінчив школу молодших командирів артилеристів.  
На військову долю двадцятирічного волинянина припали бойові дії і оточення під Харковом,  
вихід з нього і сотні кілометрів відступу на Схід, воював за визволення Східної України.  
 Особливо відзначився В. Петрук восени 1943 року під час форсування Дніпра поблизу Кривого 
Рога, із 14 знищених ворожих танків, 6 із них були заслугою старшого сержанта В. Петрука.   
 26 жовтня 1943 року за мужність і героїзм при форсуванні Дніпра Василю Петруку було 
присвоєне звання Героя Радянського Союзу . 
 



    Картина Олени Звягінцевої  
        «Герої Радянського Союзу, уродженці Волині» 
 

 КИРИЧУК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ у роки німецько-фашистської окупації в 1941-1943 роках 

працював на різних сільськогосподарських роботах. Призваний на військову службу у квітні 1944 року,  
з червня брав участь у боях як стрілець 938-го стрілецького полку 43-ї армії  1-го Прибалтійського 
фронту, брав участь у прориві німецьких укріплень на лівому березі Західної Двіни. Йому разом 
із 6 сміливцями чудом вдалося переплисти кілометр ріки  і зайняти бойовий плацдарм. В. Киричуку 
зі свого «бетеера» вдалося знищити близько десятка ворожих танків.  
Багато трупів німецьких піхотинців лежали поряд з окопами хороброї шестірки, проте, коли підрозділи 
радянських військ форсували ріку та висадилися на цьому плацдармі, то на той час вже усі з хороброї 
шестірки полягли смертю героїв.   
 КОЛОМОЙЦЕВ АНАТОЛІЙ ПИЛИПОВИЧ  народився  2 лютого 1915 року в містечку 
Турійськ Волинської губернії, в сім'ї  офіцера царської армії і вчительки математики,  
закінчив Одеське артилерійське училище. Звання Героя Радянського Союзу  Анатолій Коломойцев 
отримав  7 квітня 1940 року за вміле керівництво батареєю у бойових діях на «Лінії Маннергейма», 
особисту відвагу та героїзм.  
 У 1943-1944 роках мінометники А. Коломойцева  відзначились у боях на Курській дузі,  
де 5 липня 1943 року протягом  13, 5 год відбивали атаки противника, а також форсували Дніпро, 
визволяли Київ, Харків, брали участь у боях під час Яссько-Кишенівської операції на території Румунії 
та Угорщини. Особливо відзначився 40-а річний підполковник  А. Коломойцев у квітні 1945 року під час 
боїв за міста Будапешт та Відень.  



    Картина Олени Звягінцевої  

         «Герої Радянського Союзу, уродженці Волині» 
 

 МАРАЧЕВИЧ  МИКОЛА  ДІОНІСІЙОВИЧ  народився 7 квітня 1905 року в с. Піддубці Луцького району, 

в сім’ї селянина. У 1930 році М. Марачевич закінчив кавалерійську школу, у 1941 році – курси удосконалення 

командного складу при Військовій академії механізації і моторизації. Воював з ворогом на фронті з 1941 року.  

На території Волині в бій з противником вступив на посаді начальника відділення тилу 19-ї танкової дивізії  у районі 

Війниця-Олександрівка (нині с. Мовчанів), також воював у Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях.   

До лютого 1943 року воював у складі Південно-Західного фронту. Підполковник Микола Марачевич особливо 

відзначився в боях під Сталінградом та при форсуванні річок Гірський Тікич і Південний Буг. Частини його 

бригади першими форсували Дністер і 19 березня 1944 року звільняли місто Могильов-Подільський Вінницької 

області. 17 травня 1944 року підполковнику було присвоєне звання  Героя Радянського Союзу. 
  
 СОКОЛ ІВАН ГРИГОРОВИЧ народився 12 травня 1925 року в селі Старий Чарторийськ Маневицького 

району  в сім'ї селянина. З травня 1944 року Дубнівським РВК був призваний на військову службу і направлений  

в діючу армію, зарахований до особового складу 6-ї гвардійської Ровенської стрілецької дивізії. 

 14 липня 1944 року вогнем зі свого танкового кулемета відбив атаку ворожих автоматників і не допустив 

 їх до радянського літака, який здійснив вимушену посадку, спас поранених пілотів, був нагороджений медаллю  

«За відвагу». У 1945 році відзначився у відбитті німецьких контратак в районі с. Скшельчице і річки Чорна Ніда, 

знищив більше 100 ворогів. 26 січня у числі перших переправився на лівий берег Одеру в районі м. Штейнау 

(Польща) і зайняв рубіж. При відбиті ворожих контратак знищив більше 60 ворожих солдат і офіцерів.  

 10 квітня 1945 року гвардії сержанту Соколу Івану Григоровичу було присвоєно звання Героя Радянського 

Союзу. У 1950 році демобілізований, жив у рідному селі, працював фінансовим агентом. Помер 2 лютого 1974 року. 



Картина Володимира Бартошика «Замок Любарта» 



   Картина Володимира Бартошика  
     «Замок Любарта» 
 

 ЗАМОК ЛЮБАРТА – унікальна історико-архітектурна пам’ятка  кінця ХІІІ-ХІV століття, 

входить до складу державного заповідника «Старий Луцьк».   
  Три литовські князі – Любарт, Вітовт і Свидригайло збудували Луцьку твердиню.  
Спочатку існували два замки: Верхній та Окольний. Верхній замок чудово зберігся і до наших днів,  
від Окольного замку залишилися руїни та вежа князів Чарторийських. Раніше на місці замку було 
дерев’яне укріплення (ХІ ст.), що витримувало тривалі облоги. У 1259 році Лучеськ був захоплений 
воєводою хана Батия – Куремсою. Усі міські укріплення розібрали. Їхнє будівництво відновилось лише 
у XIV столітті. У 1340-1350 –х роках замок почали реконструювати в цеглі. У той час правителем 
Галицько-Волинського князівства був Любарт Гедимінович. Замок став його резиденцією.  
 Верхній замок має три вежі: В'їзну (Воротня, Любартова), Владичу та Стирову (Свидригайлову), 
відстані між їхніми вершинами по 100 м. Висота В’їзної вежі становить 28 м, Стирової – 27 м, найнижча 
Владича вежа висотою 14 м, що має вигляд як у XIII столітті, Стирова, такий як у XIV столітті, Воротня 
– як у XVIII столітті. На території фортеці, у центральній її часині знаходилась унікальна пам’ятка 
архітектури ХІІІ століття, соборна церква Івана Богослова з монастирським будиночком і некрополем 
князів та владик Луцьких. У Верхньому замку розташовувалися органи законодавчої, виконавчої влади, 
Волинського князівства, судові інстанції. 
 У наш час Луцький замок відреставрований і відкритий для відвідувачів. На його території 
діють музеї: Художній, музей книги,  музей дзвонів, у вежах розміщено виставки: «Плитниця»,  
виставка будівельної кераміки, «Замкова зброя», «Замкова сторожа», «В’язниця».  



Картина Артура Орльонова «Хрещення України-Русі» 



    Картина Артура Орльонова  
     «Хрещення України-Русі» 
  
 Центральною фігурою картини є князь Володимир, який тримає хрест і маленьку дівчинку, 

що символізує Україну. Справа і зліва від князя розташувалися славетні українці, які служінням своїй 
землі, наближали часи створення незалежної держави. 
 Витоками державності України безумовно є часи заснування міста Києва (V сторіччя),  
що і підтверджує постать князя Кия, яку художник помістив у лівий кут картини. 
 За плечима відомих українців розташовані церкви найвпливовіших в Україні християнських 
конфесій. Освячує дійство Божа Матір зі святими Михайлом і Миколаєм. За ними можна побачити 
постаті українців, які в різні часи віддали своє життя заради свободи рідної землі. 
 
 Історія створення картини 
 У жовтні 2014 року, на засіданні президії громадського об'єднання «Україна Славетна», 
за головуванням Юрія Петровича Богуцького, академіка Національної академії мистецтв України, 
заслуженого діяча мистецтв України, професора, міністра культури і мистецтв України, було прийнято 
рішення про створення історичної картини під робочою назвою «Хрещення України-Русі», 
затверджений перелік відомих українців і храмів, що будуть зображенні на полотні. 
 
Працювали  над реалізацією ідеї члени президії громадського об'єднання «Україна Славетна» –  
історик М. Відейко і художник баталіст А. Орльонов. 



У центрі картини зображено Чудотворний образ 

Волинської  Божої Матері. Вона є однією з найдавніших та 

найбільш шанованих ікон історичної Волині, написана 

волинськими майстрами в першій половині XІV століття та 

поєднує в собі європейські та візантійські  живописні 

традиції. До XVII-го століття ікона зберігалася в Іоано-

Богословському замковому храмі, потім перенесена у Свято-

Покровський храм, де знаходилась до 1962 року, звідки була 

вилучена київськими посадовцями під загрозою закриття 

церкви. Після реставрації ікона була передана на зберігання 

до Національного художнього музею України в м. Києві, її 

копія знаходиться у музеї Волинської ікони у м. Луцьку.  

На картині зображені В’їзна та Владича вежі Луцького 

замку, Свято-Покровська церква (переважна більшість 

дослідників датують спорудження храму  XIV ст.),  

фасад «Будинку Пузини», резиденції Луцьких православних 

єпископів доби середньовіччя. Знизу зображено пастуха, 

який молиться до Богородиці, біля нього ягнята. 

Зображення символізує волинський православний люд – 

єпископа та підопічних йому парафіян. Поряд  - два дерева: 

менше дерево трактується як символ прищеплення 

християнської віри волинянам, інше, похилене безлисте – 

засвідчує про важкі часи нашесть ворогів. 

Картина Володимира Жупанюка 
«Волинська Богоматір» 



У центрі картини зображено  

Чудотворний образ Волинської  Божої Матері 

(написаний волинськими майстрами в першій половині 

XIV століття), яка своїм омофором  покриває гетьмана 

Богдана Хмельницького та тринадцятьох полковників, 

які брали участь у Берестечківській битві. 

 На картині зображено фрагменти однієї з найбільших 

битв доби Пізнього Середньовіччя під волинським 

містечком Берестечком, де влітку 1651 року в 

смертельному двобої зустрілися селянсько-козацькі 

полки під проводом гетьмана Богдана Хмельницького  

та польське військо під керівництвом короля Яна 

Казимира. Внаслідок зради союзником - кримсько-

татарською ордою, українське військо потерпіло 

поразку, але  вона не зламала нескорений дух українців. 

Історичні події на картині відображають шість сюжетів: 

Свято-Михайлівський храм (пам’ятка архітектури 

XVIIстоліття). У 1912 році храм перенесений на  

«Козацькі могили» в с. Пляшева;  Георгієвська церква  

в с. Пляшева (пам’ятка арх. 1910-1914 рр.); полонення під 

час битви татарським ханом Іслам Гіреєм гетьмана 

Богдана Хмельницького; останній бій на о. Гайок 

трьохсот козаків, які прикривали відхід війська;  

переправа козацько-селянського війська через  

р. Пляшівка;  загибель митрополита Корінфського 

Іоасафа та диякона Павла.  

Картина Володимира Жупанюка  
«Берестечківська битва  

28.06-10.07.1651 року» 



                            Інформація  про художників  
 ОЛЕНА ЗВЯГІНЦЕВА народилася в с. Затурці Волинської області. Виросла у творчій родині Дацюків,  

яка створила для дівчини відповідну творчу атмосферу  через великі колекції книг про мистецтво,  художньої, 
історичної літератури. Вищу освіту Олена Звягінцева пов’язала з мистецтвом. У Східноєвропеи ̆ському 
Національному Університеті імені Лесі Українки здобула ступінь магістра в Інституті Мистецтва.  
Художниця творчо працює над виставками, зацікавлена в реалістичному стилі, історичній тематиці, іконописі, 
портретному жанрі ( створила значну колекцію портретів українських козаків, волинських лицарів).  
З пам'ятних виставок Олени Звягінцевої варто відмітити виставку на території замку Любарта, під час 
фестивалю «СередньовічнийЛучеськ», виставку до Дня Збройних сил України в розважальному 
центрі «Промінь» та до Дня Незалежності України в «Арт галереі ̈ «Луцьк» 
 ІВАННА ДАЦЮК  народилася у м. Луцьку, навчалася у Східноєвропейському національному університеті 
імені Лесі Українки на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. 
Улюбленим жанром живопису Іванни Дацюк є портрет, а також графіка (картини, тату), мурали (стінопис), 
іконопис та розпис храмів.  Вона є учасницею багатьох виставок у Луцьку, Черкасах, Львові, Івано-Франківську 
та Києві, авторкою персональних виставок. Окремі її роботи знаходяться у приватних колекціях України та 
зарубіжжя. За створення серії живописних історичних портретів «Від Трипілля до сьогодення» Іванна Дацюк  
відзначена Міжнародною мистецькою премією імені Іллі Рєпіна. 
 КСЕНІЯ ДАЦЮК – художниця, народилася в мистецькій родині, у сім'ї художників та скульпторів у м. 
Львові, але довгий час проживала на Волині. Навчалася у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки 
(Луцьк), Національній Академії образотворчого мистецтва та архітектури (Київ). Персональні виставки 
художниці відбувалися у Києві, Львові, Івано-Франківську, Луцьку в Музеї сучасного українського мистецтва 
Корсаків.  
(URL. https://volyn.tabloyid.com/art/vtrachenii-rai-u-lutsku-vidkrili-vistavku-pro-viinu-foto). 
URL. https://lokachi.rayon.in.ua/topics/388106-zaturtsivska-hudozhnitsia-rozpovila-pro-vlasnu-istoriiu-vistavki-ta-mistetstvo  
URL. https://voladm.gov.ua/new/volinyanka-ivanna-dacyuk-zdobula-mizhnarodnu-mistecku-premiyu-imeni-illi-ryepina/ 
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                                     Інформація про художників 
 

  ВОЛОДИМИР ЖУПАНЮК – художник, який вже більше сорока років займається 

образотворчим мистецтвом. Він чудовий графік, аквареліст, живописець-пейзажист, автор серії 
іконописних робіт. Народився В. Жупанюк 8 березня 1947 року у селі Вовковиї Демидівського 
району на Рівненщині, закінчив Рівненське торгове училище і Чернівецький економічний 
інститут. Переїхавши із сім’єю до міста Луцька, В. Жупанюк працював на художньому 
комбінаті. Там у товаристві знаних майстрів пензля здобув свій професійний гарт. Багато робіт 
художника представляють історичну і релігійну тематику («Боремельський Христос»,  
«І сотворив Бог чудо велике», «Історія Луцького Братства в особах і подіях», «Іов Кондзелевич  
у майстерні», «Пані Габріеля, вибачте...»), волинські пейзажі («Золотистий ранок. Вид на костел 
у Луцьку», «Вид Старого міста в заході сонця», «Вид на Петропавлівський собор зі сторони 
ринкової площі»). Його творчість виражає любов до рідного краю, є окрасою приватних 
колекцій в Україні та за кордоном. 

 ВОЛОДИМИР БАРТОШИК  закінчив Тернопільський державний педагогічний 

інститут, Луцьку художню школу у 1967 році, де  і сьогодні можна ознайомитися з його  
мистецькими напрацюваннями. Цікавими і  оригінальними є його роботи  в стилі українських 
народних традицій, зокрема розпис великих писанок, що презентувались напередодні 
Великодніх свят на Театральному майдані м. Луцька. 
URL. https://uk-ua.facebook.com/262696400590781/posts/349069765286777/ 
URL https://www.volyn.com.ua/news/196185-u-lutskii-khudozhnii-shkoli-vystavka-robit-vypusknykiv-foto 
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                                     Інформація про художників 
 

  АРТУР ОЛЕГОВИЧ ОРЛЬОНОВ народився 04.08.1973 року у Ташкенті. Навчався  
у Ташкентському художньому  училищі (1988-1992 рр.), закінчив Академію образотворчого 
мистецтва і архітектури (Київ, 1999 р.; майстерня баталістичного живопису В. Шаталіна  
і М. Гуйди) та аспірантуру при ній (2003р.). Твори А. Орльонова різноманітні за тематикою: 
зображення подій з історії Київської Русі та Козаччини, релігійні теми, пейзажі різних міст 
світу, громадянська війна у США, портрети тощо.  
 Основні твори художника: «Бій під Берестечком. 1651 рік», «Стамбул», «Св. Кирило  
та св. Мефодій», «Козаки гетьмана Петра Сагайдачного здобувають Кафу. 1616 рік», 
«Конотопська битва», «Полковник Іван Богун», «Князь Костянтин Острозький», «Каїр», 
«Кий з батьком приймають гунських послів. 450 рік», «Князь Кий захищає фортецю Києвець  
на Дунаї. 487 рік», «Богдан Хмельницький», «Київ», «Щек, Хорив і Либідь засновують Київ.  
482 рік», «Князь Кий на прийомі у імператора Візантії. 484 рік», «Данило Острозький у битві  
на Синіх Водах. 1362 рік», «Галицькі хоругви у Ґрюнвальдській битві. 1410 рік», «Князь Федір 
Острозький». Найвідоміша серія робіт – картини із життя українських князів Острозьких, 
частина яких зберігаються у Національному  університеті «Острозька академія» (Рівненська 
обл.).  Персональні виставки  художника відбувались у Львові, Харкові, Черкасах, Дніпрі, 
Хмельницькому, Рівному , Острозі, Києві. 
Енциклопедія сучасної України. URL. https://esu.com.ua/article-76068   
URL. https://www.facebook.com/orlenov/ 
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